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Beschrijving onderzoek 
Colorectaalcarcinoom behoort tot de top drie van meest voorkomende maligniteiten 
wereldwijd.1 In Nederland werd in 2015 bij meer dan 15.000 patiënten de diagnose 
colorectaalcarcinoom gesteld.2 In de literatuur wordt gerapporteerd dat ongeveer 8-
13% van deze patiënten zich presenteert in een spoedsituatie met een acute 
darmobstructie.3, 4 
Omdat resectie van het coloncarcinoom in een acute situatie een hoog risico 
betekent bij een patiënt in matige conditie, met soms ook een hoge leeftijd en co-
morbiditeit, zijn er ook alternatieve behandelingsstrategieën toegepast. Dit was 
aanvankelijk het decomprimerende stoma (blow hole) dat een ‘bridge to elective 
surgery’ mogelijk maakte. Later is deze decompressie uitgevoerd middels 
endoscopische stentplaatsing. De electieve resectie die daarop kan volgen, heeft het 
voordeel van een geoptimaliseerde conditie van de patiënt, de mogelijkheid om 
laparoscopisch te opereren en om een primaire anastomose te maken. 
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Een DSCA analyse van het linkszijdige obstructieve coloncarcinoom is in 2015 
gepubliceerd.5 Het betrof hier 5,3% van alle geregistreerde resecties, waarbij het in 
82% om een acute resectie ging, 11% een stent met electieve resectie en 7% een 
decomprimerend stoma gevolgd door een resectie. De postoperatieve morbiditeit 
bedroeg respectievelijk 43%, 31%, en 30% en de 30-dagen of ziekenhuismortaliteit 
bedroeg respectievelijk 6,9%, 5,6% en 3,7%. Vergeleken met de literatuur waren 
deze percentages al lager dan gepubliceerde data uit het verleden, waarin morbiditeit 
tot 78% en mortaliteit tot 21% wordt gerapporteerd na acute resectie.6-10 De DSCA 
analyse liet zien dat na ‘bridge to surgery’ met stent of stoma de resectie significant 
vaker laparoscopisch werd uitgevoerd en dat bij deze patiënten significant vaker een 
primaire anastomose werd aangelegd.5 
Stentplaatsing is in meerdere gerandomiseerde studies vergeleken met acute 
resectie.11 Meta-analyse toonde dat de postoperatieve mortaliteit gelijk was tussen 
beide groepen, maar dat stentplaatsing leidde tot significant minder morbiditeit, meer 
primaire anastomosen en minder permanente stoma’s.11 Echter, de oncologische 
uitkomsten van stentplaatsing zijn nog onzeker. De lange termijn resultaten zijn 
suggestief voor een verhoogd risico op tumorrecidief, vooral na optreden van een 
stent-gerelateerde perforatie.12, 13 Twee van de gerandomiseerde studies waren 
afkomstig uit Nederland en werden beide vroegtijdig beëindigd door stent 
gerelateerde complicaties.6, 14 Deze studies hadden tot gevolg dat de stent in 
Nederland in onbruik raakte voor deze indicatie. 
Een alternatief voor stentplaatsing is het aanleggen van een deviërend colostoma als 
‘bridge to surgery’. Een meta-analyse van vergelijkende studies toonde dat ook deze 
strategie leidde tot meer primaire anastomosen en minder permanente stoma’s in 
vergelijking met de acute resectie.15 Echter, ook het colostoma als ‘bridge to 
surgery’ gaf in de totale populatie geen reductie van de postoperatieve mortaliteit.11, 
15 
 
Uit de DSCA analyse van patiënten die tussen 2009-2012 een resectie ondergingen 
bleek dat leeftijd en ASA-klasse belangrijke voorspellers waren voor postoperatieve 
mortaliteit.5 De mortaliteit na een acute resectie was 10.3% bij patiënten van 70 jaar 
en ouder ten opzichte van 2.9% bij patiënten onder de 70 jaar.5 Bij toenemende co-
morbiditeit en leeftijd steeg de mortaliteit na een acute resectie door tot meer dan 
20%.5 Patiënten van 70 jaar en ouder die werden behandeld met een stent of stoma 
als ‘bridge to surgery’ deden het veel beter, met een postoperatieve mortaliteit van 
6.9%.5 Deze analyse toonde dat een acute resectie bij een leeftijd onder de 70 jaar 
veilig kan worden uitgevoerd. Bij deze relatief jonge patiënten zou een stent 
misschien de kans op laparoscopie en primaire anastomose hebben vergroot, maar 
ten koste van een mogelijk oncologisch risico. Echter, bij de oudere patiënt wordt de 
uitkomst gedomineerd door de hoge kans op mortaliteit van een acute resectie en 
weegt een mogelijk oncologisch nadeel van een stent niet meer op tegen deze 
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mortaliteitsrisico’s. Daarom wordt in de gereviseerde Nederlandse richtlijn 
colorectaalcarcinoom en een Europese richtlijn geadviseerd om bij patiënten met een 
verhoogd operatierisico (leeftijd ≥ 70 en/of ASA-klasse ≥ 3) een ‘bridge to surgery’ 
strategie toe te passen met een stent of een dubbelloops colostoma.16, 17 
 
Het CONSTRUCT initiatief is een landelijke, prospectieve registratie om de 
implementatie van de gereviseerde Nederlandse richtlijn ten aanzien van het 
linkszijdige obstructieve coloncarcinoom te evalueren.16 Het project is gestart in 
januari 2015 met als doel om de resultaten van behandeling conform de huidige 
richtlijn in kaart te brengen. Op deze manier willen wij valideren of de aanbevelingen 
ook daadwerkelijk leiden tot een reductie van de postoperatieve mortaliteit in de 
groep patiënten met een verhoogd operatierisico (leeftijd ≥ 70 en/of ASA-klasse ≥ 3) 
die worden behandeld met een stent of stoma als ‘bridge to surgery’. Wij vragen 
ziekenhuizen om alle patiënten met een acute maligne linkszijdige colonobstructie 
aan te melden voor de CONSTRUCT registratie, ongeacht de gekozen 
behandelingsstrategie. Daarnaast is er binnen de CONSTRUCT een landelijke 
scholing geweest van MDL-artsen om weer getraind te worden in colonstenting. Op 
deze manier zijn inmiddels 34 centra gecertificeerd om voor een linkszijdige maligne 
colonobstructie een stent te plaatsen. Daarbij wordt ook gefaciliteerd om patiënten uit 
omliggende ziekenhuizen te verwijzen voor stentplaatsing of kan een gecertificeerd 
MDL-arts elders de interventie uitvoeren. 
 
Na ruim een jaar registreren blijkt dat er een goede participatie is vanuit de MDL, 
maar dat de chirurgie achterblijft. Vooralsnog zijn voornamelijk de patiënten die zijn 
behandeld met stentplaatsing geregistreerd. Om de daadwerkelijke effecten van de 
nieuwe richtlijnen in kaart te brengen is het van belang dat ook gedetailleerde 
gegevens beschikbaar komen van de groep chirurgische patiënten die een acute 
resectie ondergaan of een colostoma als ‘bridge to surgery’ krijgen. 
 
Het primaire doel is om met behulp van een SNAPSHOT project de patiënten die 
primair chirurgisch zijn behandeld en niet zijn geregistreerd in de CONSTRUCT 
registratie, maar wel in de DSCA, met aanvullende dataverzameling te evalueren. 
Hierbij worden extra data verzameld ten aanzien van indicatiestelling, technische 
aspecten en uitkomsten van de decomprimerende procedure, alsmede de lange 
termijn resultaten van alle resecties voor linkszijdige maligne obstructie (o.a. de 
totale en ziektevrije overleving), aangezien de oncologische uitkomsten van 
stentplaatsing nog onzeker zijn. Daarnaast kunnen we deze gegevens vergelijken 
met de DSCA analyse van de periode 2009-20125 en evalueren hoe de 
implementatie van de nieuwe richtlijn verloopt. 
 
Onderzoeksvragen: 
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1. Leidt ‘bridge to surgery’ behandeling middels stentplaatsing of een 
dubbelloops colostoma tot een reductie van de 30-dagen, 90-dagen en 1-
jaarsmortaliteit na resectie bij patiënten met een verhoogd operatierisico (leeftijd ≥ 70 
en/of ASA-klasse ≥ 3) in vergelijking met een acute resectie? 
2. Verschilt de totale en ziektevrije overleving na stentplaatsing als ‘bridge to 
surgery’ van die van patiënten die primair chirurgisch zijn behandeld in de periode 
2009-2011? 
3. Worden patiënten met een acute maligne linkszijdige colonobstructie in 2015-
2016 anders behandeld ten opzichte van de periode 2009-2012? Oftewel, hoe 
verloopt de implementatie van de huidige richtlijn? 
 
Beoogde publicatie(s): 
De analyse van de primaire eindpunten zullen tot drie publicaties worden verwerkt. 
Daarnaast kan een uitgebreide dataset zoals die het resultaat is van een 
SNAPSHOT onderzoeksproject de mogelijkheid bieden om aanvullende analyses te 
doen die tot een publicatie kunnen worden verwerkt. Alle publicaties zullen onder de 
SNAPSHOT linkszijdig obstructief coloncarcinoom onderzoeksgroep worden 
gepubliceerd, waarbij alle betrokkenen een PUBMED vermelding krijgen. 
 
 
       


